
                                       DECIZIA       
              Direc�ia  General�  a  Finan�elor  Publice Tulcea, investit� cu
solu�ionarea contesta�iilor conform titlului IX , cap.2, art.179 din O.G. nr.92/
24.12.2003 R privind Codul de procedur� fiscal�,    a fost sesizat� de Activitatea
Controlului Fiscal prin adresa nr.  ..., si inregistrat� la D.G.F.P. Tulcea sub nr.
...asupra contesta�iei formulat� de SC X SRL impotriva Deciziei de impunere
privind obliga�iile fiscale suplimentare stabilite de inspec�ia fiscal� nr.  ...cu
privire la suma de ... lei RON reprezentând impozit pe profit, TVA, major�ri si
penalitati de intârziere aferente.
               Contesta�ia a fost depus� în termenul legal, prevazut la  art.177 pct. (1)
din O.G. nr. 92/24.12.2003 R  privind Codul de procedur� fiscal�. 
               Contesta�ia este semnat� de titularul dreptului procesual si confirmat�
cu �tampila societ��ii, în conformitate cu prevederile art. 176 din O.G. nr.
92/24.12.2003 R.                                                                                                       
                 Condi�iile   de   procedur�   fiind  îndeplinite  prin  respectarea 
prevederilor   art. 176, art. 177 si art. 179 din O.G. nr. 92/24.12.2003/R privind
Codul de procedur� fiscal�, s-a trecut la solu�ionarea contesta�iei .
           Din documentele existente la dosarul cauzei rezult� urm�toarele:
                I.  Petenta SC X SRL cu sediul în oras ..., str. ..., nr. ..., jud. Tulcea,
înmatriculat� la registrul comer�ului sub nr. J..., cod unic de înregistrare ... cu
atribut fiscal R, contest� Decizia de impunere nr. ... privind obligatiile fiscale
suplimentare, întocmit� in baza raportului de inspec�ie fiscal� înregistrat� sub nr.
..., prin care organul de control a stabilit c� petenta are de plat� la bugetul
general consolidat o diferen�a de impozit pe profit în sum� de ... lei, TVA in
suma de ... lei, major�ri si penalitati de intarziere aferente în sum� de .... lei,
motivând urm�toarele:
                  - Petenta mentioneaza  faptul ca nu a incalcat prevederile art. 21 alin.
4 lit. f, respectiv art. 145, alin. 8, lit. a din Legea nr. 571/2003 deoarece fapta
savarsita nu se incadreaza in dispozitiile actului normativ mentionat.
                  - Petenta considera ca “factura fiscala seria TLACA nr. ..., emisa de
Z SRL care este apreciata de catre organele de inspectie fiscala ca nefiind un
document justificativ, deoarece nu corespunde ca serie cu judetul in care
societatea si-a mutat sediul si in baza careia a dedus o serie de sume la calculul
impozitului pe profit si calculul TVA, reprezinta un inscris corect si legal.”
                   - In contestatie, petenta mentioneaza ca potrivit “Ordinului nr. 1849/
2003, art. 6, formularele tipizate cu regim special achizitionate pana la data de 1
iulie 2004, raman valabile pana la 31.12.2004 si pot fi utilizate pana la epuizarea
stocului de formulare.
                    - Pentru a-si dovedi nevinovatia, petenta solicita si efectuarea unui
control incrucisat la cele doua societati de catre autorizatiile fiscale competente,
in scopul verificarii faptului ca aceasta factura este inregistrata si in



contabilitatea SC Z  SRL, fiind emisa de o persoana impozabila inregistrata ca
platitor de TVA.  
                 II.  Prin decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare
nr. 256/04.12.2006, organele fiscale din cadrul Activit��ii Controlului Fiscal au
stabilit obliga�ii fiscale suplimentare contestate de SC X SRL în sum� de ... lei
RON reprezentând impozit pe profit (... lei), TVA (... lei), majorari si penalitati
de întârziere (... lei).
               Decizia de impunere nr. ... privind obliga�iile fiscale suplimentare a
fost emis� in baza raportului de inspec�ie fiscal� încheiat în data de ... �i
înregistrat la Activitatea de Control Fiscal sub nr. ..., prin care organul de
inspec�ie fiscal� a constatat c� agentul economic are de plat� la bugetul general
consolidat obliga�ii fiscale suplimentare în sum� de ... lei RON reprezentând
impozit pe profit si TVA.   
          Pentru neplata in termen a obliga�iilor fiscale suplimentare men�ionate
mai sus, s-au calculat majorari si penalitati de întârziere aferente in suma de
5.009 lei. 
           III. Din  analiza documentelor existente  la dosarul cauzei, a sus�inerilor
petentei cât si a actelor normative în vigoare, se re�in urm�toarele:
       Direc�ia General� a Finan�elor Publice Tulcea este investit� s� se
pronun�e dac� SC X SRL Tulcea datoreaza bugetului general consolidat
suma de ... lei stabilita de inspectia fiscala, in conditiile in care factura
fiscala  seria TL... nr. ... emisa de SC Z SRL Bucuresti a fost achizitionata
de la AFP ... jud. Tulcea.
           In fapt, organul fiscal din cadrul Activit��ii Controlului Fiscal din cadrul
A.N.A.F. - D.G.F.P. Tulcea in baza OG 92/2003 R privind Codul de procedur�
fiscal� si HG 1050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare  a
OG 92/2003, a efectuat inspectia fiscala generala pentru impozite, taxe si
contributii sociale datorate bugetului general consolidat al statului la SC X  SRL
.
                  Verificarea s-a efectuat pentru perioada... -....
                  Inspec�ia fiscal� s-a finalizat prin intocmirea Raportului de inspec�ie  
fiscal� nr. ..., în baza c�ruia s-a emis Decizia de impunere privind obliga�iile
fiscale suplimentare stabilite de inspec�ia fiscal� nr. ... .
               Prin contesta�ia depus� de SC X SRL înregistrat� la D.G.F.P. Tulcea
sub nr. ..., aceasta contest� impozitul pe profit (... lei) si TVA (... lei) stabilite de
organul de inspectie fiscala prin  Decizia de impunere privind obligatiile fiscale
suplimentare de plata nr. ... si raportul de inspectie fiscala  generala nr. ..
                 In urma verific�rii, organul fiscal a constatat c� agentul economic a
inregistrat in contabilitate factura fiscala seria TL... nr. .... emisa de SC Z SRL,
pe care a considerat-o document nejustificativ, deoarece la data emiterii facturii
mentionate mai sus nu mai avea sediul in Tulcea, iar seria si numarul facturii nu
corespunde cu judetul in care s-a transferat societatea. Organul de control



mentioneaza  in raportul de inspectie fiscala ca la intocmirea facturii fiscale au
fost respectate prevederile legale ( art. 155 alin. (8) lit. d din Legea 571/2003).
                Ca urmare a celor mentionate mai sus, organul de control a considerat
amortizarea inregistrata in contabilitate ca cheltuiala nedeductibila pentru care a
calculat o diferenta de impozit pe profit in suma de 1.441 lei, iarTVA inscrisa in
factura nu are drept de deducere , calculand o diferenta de TVA in suma de ...
lei.
           Pentru neplata în termen a taxelor si impozitelor, organul de control a
calculat dobanzi si penalitati de întârziere in conformitate cu prevederile legale,
in suma de ... lei.
                D.G.F.P. Tulcea a inaintat adresa nr.  ... si adresa nr.  ... catre D.G.F.P.
Bucuresti - Sector 1 (asa cum solicita si petenta in contestatie), in vederea
efectuarii unui control incrucisat cu privire la factura fiscala care face obiectul
contestatiei (adresa ce se gaseste la dosarul cauzei).
               D.G.F.P. Tulcea primeste prin fax Procesul verbal nr. ... incheiat de
D.G.F.P. -mun. Bucuresti la SC Z SRL, si se inregistreaza sub nr. ... 
                       In drept, cauza isi gaseste solutionarea in prevederile OMFP nr.
1849/2003 - privind personalizarea formularelor tipizate cu regim special
comune pe economie, OMFP nr. 147/2005 - pentru modificarea si completarea
OMFP nr. 1849/2003, Legea nr. 571/2003 - privind Codul fiscal, cu modificarile
si completarile ulterioare.
             Conform prevederilor art. 6 din OMFP nr. 1849/2003 “ Formularele
tipizate cu regim special, comune pe economie, executate fara personalizarea
datelor emitentului prin pretiparire, achizitionate pana la data de 1 iulie 2004 de
utilizatorii finali, persoane fizice si juridice, raman valabile pana la data de 31
decembrie 2004.”
                Potrivit art. 6 1 din OMFP nr. 147/2005 “ Formularele cu regim
special de inseriere si numerotare utilizate in activitatea financiara si contabila,
personalizate, tiparite in baza prevederilor Ordinului ministrului finantelor
publice nr. 989/2002 privind tiparirea, inscrierea si numerotarea formularelor cu
regim special, care nu contin toate elementele de identificare prevazute la art. 1
alin. (2), pot fi utilizate pana la epuizarea stocului de formulare, cu conditia
completarii de catre emitent, manual sau utilizand sistemele informatice de
prelucrare automata a datelor, a elementelor care lipsesc.” 
             Urmare asolicitarii D.G.F.P. Tulcea, D.G.F.P. mun. Bucuresti transmite
prin fax inregistrat la D.G.F.P. Tulcea sub nr. ..., procesul verbal nr.  ... incheiat
la SC Z SRL in data de  ..., anexat la dosarul cauzei.
                    Din analiza acestui prpoces verbal rezulta ca organul de inspectie
fiscala a constatat ca “SC Z SRL Bucuresti a emis catre SC X SRL Tulcea in
data de ... factura seria TL... nr. ... in valoare de ... lei din care TVA ... lei, 
reprezentand vanzare mijloace fixe.



                Totodata “s-a verificat jurnalul pentru vanzari aferent lunii mai 2004
si s-a constatat ca sumele inregistrate la TVA colectata corespund cu sumele
inregistrate in decontul de TVA si in balanta de verificare”.
                   Din verificarile efectuate, rezulta ca SC Z SRL  Bucuresti este firma
activa (impozabila) care a inregistra in evidenta contabila factura fiscala seria
TL... nr. ... emisa catre SC X SRL Tulcea (factura ce face obiectul contestatiei),
a colectat TVA aferenta acestei facturi si este evidentiat in decontul de TVA,
petenta a inregistrat in evidenta contabila factura mai sus mentionata, respectand
prevederile legale, nefiind relevanta afirmatia organului fiscal precum factura
respectiva nu este document justificativ, nefiind creat prejudiciul bugetului de
stat, urmeaza a se admite contestatia SC X SRL  pentru suma de 7566 lei RON
reprezentand impozit pe profit si TVA stabilite de organul de inspectie fiscala
prin Decizia de impunere nr. ... emisa de Activitatea Controlului Fiscal.
         Avand in vedere ca petenta nu datoreaza impozit pe profit si TVA  catre
bugetul general consolidat in suma de ... lei RON, nu datoreaza nici dobanzi si
penalitati de intarziere aferente in suma de ... lei RON, urmand a se admite acest
capat de cerere.
                  Avand in vedere cele retinute in prezenta decizie, in temeiul art. 179
si art. 186, din OG 92/24.12.2003 R, privind Codul de procedura fiscala, se
                                                 DECIDE:
                   Art. 1 Admiterea contestatiei formulate de SC X SRL Tulcea privind
suma de ... lei reprezentand impozit pe profit, TVA , dobanzi si penalitati de
intarziere aferente si anularea Deciziei de impunere privind obligatiile fiscale
suplimentare nr. ... emisa de Activitatea Controlului Fiscal din cadrul D.G.F.P.
Tulcea.
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